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1. Инфoрмaциje o Jaвнoм пoзиву
1.1. Увoд
У циљу стимулисања реализације локалних развојних приоритета, Развојни програм Уједињених нација
(UNDP), Влада Швајцарске, Министарство финансија Републике Српске, Министарство управе и локалне
самоуправе Републике Српске и Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) – Фонд за
развој и запошљавање, потписали су Меморандум о разумијевању, у марту 2014. године, чиме је
успостављен Финансијски механизам за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног
развоја у Републици Српској (у даљем тексту: Финансијски механизам).
У досадашњем периоду, путем седам (7) циклуса Финансијског механизма, подржана су 64 пројекта
локалних заједница у Републици Српској, за шта су одобрена средства у износу од 5,1 милиона КМ.
Укупна вриједност реализованих пројеката износила је 8,1 милион КМ.
Први годишњи циклус Финансијског механизма окончан је 2015. године гдје је реализовано укупно осам
(8) пројеката локалних заједница у вриједности од 851.720 КМ. Од овог износа, 536.723 КМ
обезбијеђено је из средстава Финансијског механизма док су преосталих 314.997 КМ обезбиједили
корисници Механизма, из сопствених извора. Реализацијом ових пројеката омогућено је побољшање
приступа и квалитета јавних услуга за 16.520 грађана. Истовремено је, подршком пројектима
руралног развоја осигурана корист за 451 пољопривредно газдинство чиме су створене претпоставке
одрживом бављењу пољопривредном производњом.
У склопу другог годишњег циклуса финансирања 2015/2016 подржано је 10 пројеката локалних
заједница. Њихова укупна вриједност износила је 1.101.507 КМ, од чега се 809.575 КМ односило на
бесповратна средства Финансијског механизма, те 291.932 КМ на средства суфинансирања пројектних
активности. На овај начин омогућено је побољшање приступа и квалитета јавних услуга за преко 105
хиљада становника док је код 291 пољопривредног газдинства идентификована корист од спроведених
пројеката у области руралног развоја.
Путем трећег годишњег циклуса Финансијског механизма 2016/2017 подржана је реализација девет (9)
пројеката јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Укупна вриједност пројеката износила је
1.044.212 КМ, гдје је 711.525 КМ обезбијеђено из средстава Финансијског механизма, односно
престалих 332.688 КМ, из финансијског доприноса корисника Механизма. У подручју унапређења
пословног окружења на локалном нивоу, реконструисан је и опремљен бизнис инкубациони центар,
изграђен је дио саобраћајнице у пословној зони чиме је унапријеђена њена атрактивност као и
инвестициона атрактивност сјевероисточног дијела Републике Српске, извршена је стандардизација
производње малине те је набављена недостојаћа економска инфраструктура за потребе једне откупне
станице пољопривредних производа. Пројектима из области руралног развоја омогућено је креирање
23 нова радна мјеста.
Кроз четврти годишњи циклус Финансијског механизма 2017/2018 подржано је седам (7) пројеката,
укупне вриједности 802.093 КМ. Од овог износа, 505.421 КМ односило се на средства Финансијског
механизма, док су преосталих 296.673 КМ обезбиједили корисници из сопствених извора. Захваљујући
успјешној реализацији одобрених пројеката омогућена је директна корист за готово 37.500 грађана,
кроз повећање доступности и квалитета јавних услуга. Пројектима из области руралног развоја
омогућено је креирање 8 нових радних мјеста, док су директну корист од њихове реализације имало
око 250 домаћинстава.
У склопу петог годишњег циклуса финансирања 2018/2019 подржано је дванаест (12) пројеката
локалних заједница, чиме се непосредно допринијело побољшању доступности и квалитета јавних
услуга у јединицама локалне самоуправе, односно повећању обима и продуктивности те степена
тржишности и финализације пољопривредне производње у Републици Српској. Њихова укупна
вриједност износила је 2.096.200 КМ, од чега се 1.128.331 односило на бесповратна средства
Финансијског механизма а 967.869 КМ на средства суфинансирања пројектних активности. Реализација
ових пројеката резултирала је отварањем 31 нових радних мјеста, модернизацијом саобраћајница у
дужини од 1.186 метара, повећањем броја корисника успостављених/побољшаним јавних
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услуга/сервиса за око 10.000 лица, а директну корист од пројекта имало готово 12.000 грађана из
Републике Српске.
Путем шестог годишњег циклуса Финансијског механизма 2019/2020 подржана је реализација девет (9)
пројеката јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Укупна вриједност пројеката износила је
1.113.730 КМ, гдје је 731.544 КМ обезбијеђено из средстава Финансијског механизма а престалих
382.186 КМ из финансијског доприноса корисника Механизма. Санација и адаптација дома здравља,
адаптација и реконструкција градске пијаце, изградња 1.580 м водоводне инфраструктуре, опремање
објекта за складиштење воћа и поврћа и набавка опреме за сортирање и класирање производа, те
набавка пумпе за систем водоснадбијевања и пластеника за пољопривредне произвођаче кључни су
резултати из наведеног циклуса Финансијског механизма. Такође, захваљујући успјешној
имплементацији ових пројеката омогућена је директна корист за више од 55.000 грађана, а отворено је
и 8 нових радних мјеста.
Кроз седми годишњи циклус Финансијског механизма 2020/2021 подржано је девет (9) пројеката,
укупне вриједности 977.173 КМ. Од наведеног износа, 661.617 КМ односило се на средства
Финансијског механизма, док су преосталих 315.556 КМ обезбиједили корисници из сопствених извора.
На овај начин омогућено је успостављање модела одрживог управљања отпадом, финансирана је
изградња 1,543.77 м² путне инфраструктуре, док је на нивоу примарне здравствене заштите побољшан
квалитет услуга корисницима кроз набавку санитетског возила, ултразвучног апарата и успостављање
функционалне дјечије ординације. Подршком пројектима из области руралног развоја набављена је
хладњача за складиштење воћа, мини сиране, те пластеници и опрема потребна за пластеничку
производњу. Осим три (3) новоформирана радна мјеста, реализацијом пројектних активности из овог
циклуса Финансијског мезанизма више од 70.000 грађана директно користи/има корист од истих.
Средства Финансијског механизма за подршку реализацији приоритета утврђених у стратегијама
развоја јединица локалне самоуправе у Републици Српској, у прва два циклуса обезбиједиле су Влада
Швајцарске кроз "Пројекат интегрисаног локалног развоја" путем UNDP-а у Босни и Херцеговини и
Влада Републике Српске. Имајући у виду успјешну реализацију прва два циклуса и остварене резултате,
важност одржавања континуитета Финансијског механизма препознала је и Европска унија,
обезбиједивши средства за наредна два циклуса финансирања кроз Пројекат "Локални интегрисани
развој" у оквиру претприступне помоћи за Босну и Херцеговину. Пети, шести и седми циклус
финансирања проводио се уз финансијску подршку Владе Швајцарске кроз "Пројекат интегрисаног
локалног развоја," односно Влада Републике Српске, путем Министарства финансија.
Како би се остварио континуитет у пружању овог вида подршке реализацији локалних развојних
пројеката у Републици Српској, Влада Републике Српске, на 151. сједници одржаној дана 23.12.2021,
године, донијела је Одлуку, број: 04/1-012-2-3759/21, којом се за финансирање пројеката интегрисаног
и одрживог локалног развоја у Републици Српској, усмјеравају средства, у износу од 400.000 КМ, из
средстава клириншког дуга.
Путем осмог годишњег циклуса Финансијског механизма 2021/2022 доступна је бесповртана
финансијска подршка реализацији приоритетних развојних пројеката јединица локалне самоуправе у
Републици Српској који су препознати у њиховим стратешким документима, а односе се на подручја
побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе и повећање
обима, продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном сектору. Тиме се уједно
доприноси и реализацији приоритетних мјера из Програма економских реформи Републике Српске за
период 2022-2024 и Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске за
период 2021-2027. године.
Већа доступност и бољи квалитет јавних услуга на локалном нивоу чине се важним факторима локалног
развоја који значајно утичу на квалитет живљења и услове пословања. У том смислу посебна је потреба
за даљом изградњом и модернизацијом локалне инфраструктуре, али исто тако и за успостављањем
нових и унапрјеђењем постојећих административно-информационих услуга у јединицама локалне
самоуправе коришћењем модерних информационо-комуникационих технологије, нарочито
дигиталних апликација (софтвера) и Интернета.
Јединице локалне самоуправe играју значајну улогу у креирању радних мјеста на локалном нивоу, гдjе
посебно долази до изражаја неопходност коришћења потенцијала које пружају рурална подручја.
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Стимулисањем активности на тим подручјима и њиховом инфраструктурном опремљености
обезбиједио би се уравнотеженији развој јединица локалне самоупреве те стимулисало задржавање
становништва у истима. Један од начина да се претходно оствари, а обзиром да су то углавном
пољопривредна подручја, јесте и подршка инвестицијама у мале прерађивачке капацитете,
унапређењу техничко-технолошког нивоа пољопривредне производње као и стварању неопходне
тржишне инфраструктуре за пласман пољопривредних производа.
Путем овог Јавног позива додатно се подстиче реализација пројеката који, директно или индиректно
доприносе постизању циљева одрживог развоја у Републици Српској, у складу са Агендом 2030 и
Оквиром за реализацију циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини.
Средства за директну подршку реализацији приоритета утврђених стратешким документима јединица
локалне самоуправе у Републици Српској, путем Финансијског механизма за 2021/2022. годину, износе
400.000 КМ. Додјела средстава врши се на основу Јавног позива који расписује ИРБРС, према
приоритетним тематским подручјима и критеријумима које је утврдила Влада Републике Српске,
узимајући у обзир квалитет поднесених пројектних приједлога и њихову усаглашеност са циљевима
Јавног позива.
Стратешко управљање, вођење и усмјеравање, контролу и надзор над радом Финансијског механизма
обавља Пројектни одбор, којег чини по један представник Министарства финансија, Министарства
управе и локалне самоуправе и ИРБРС. Пројектни одбор именује Банка на приједлог партерских страна
Финансијског механизма.
Финансијским механизмом оперативно управља ИРБРС, посредством Фонда за развој и запошљавање
Републике Српске, у складу са постојећим законским оквиром у Републици Српској и одлукама
Пројектног одбора Финансијског механизма.

1.2. Циљeви Jaвнoг пoзивa
Генерални циљ Јавног позива је да допринесе успjeшнoj рeaлизaциjи приoритeтних рaзвojних прojeкaтa
идeнтификoвaних у oквиру стратегија развоја, односно у стратешким документима јединица локалне
самоуправе у Републици Српској, који су у складу са доле наведеним циљевима стратешких докумената
Републике Српске.
Конкретно, специфични циљеви Јавног позива (приоритетне области финансирања) су сљедећи:
1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, у
складу са Програмом економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. година,
Област 1: „Управљање јавним финансијама,“ мјера 10: „Управљање локалним развојем и
унапређивање услуга у области локалне самоуправе“ (Приоритетна област 1 – јавне услуге).1
2. Повећање обима, продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном
сектору, у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске
2021-2027. године, стратешки циљ 2: „Повећање обима и продуктивности пољопривредне
производње и обезбјеђење стабилности дохотка пољопривредних произвођача,“ специфични
циљ 1.2 „Повећање конкурентности и развој ланаца вриједности у пољопривреднопрехрамбеном сектору,“ приоритети 2.1 „Подршка инвестиционим улагањима у модернизацију
пољопривредне производње,“ 2.3 „Подршка унапређењу повезаности између произвођача,
посредника и прерађивача примарних производа,“ 2.4 "Подршка унапређењу система
квалитета пољопривредних производа,“ 2.5 „Подршка развоју иновација и предузетничких
способности произвођача,“ и 2.6 „Подршка инвестицијама за развој дистрибутивних функција“
(Приоритетна област 2 – рурални развој).2

1

Програм економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. годинe ("Службени гласник Републике
Српске," број: 121/21) можете пронаћи у склопу Апликационог пакета и сматра се саставним дијелом истог.
2 Стратегију развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021-2027. године можете пронаћи у
склопу Апликационог пакета и сматра се саставним дијелом истог.
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Финансирање по дефинисаним приоритетима врши се у односу 50% укупно расположивих средстава за
пројекте из Приоритетне области 1 и 50% за пројекте из Приоритетне области 2.
Уколико у једној од приоритетних области не буде довољан број апликација које испуњавају услове
финансирања из средстава Финансијског механизма, Пројектни одбор може да донесе одлуку о
реалокацији расположивих средстава са једне на другу приоритетну област.

1.3. Очекивани резултати
Након реализације одобрених пројеката у оквиру Финансијског механизма за финансирање пројеката
интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2021/2022, очекује се постизање
сљедећих резултата:


Резултат 1: Финансијски механизам омогућио повећање доступности и квалитета јавних услуга
у најмање двије (2) јединице локалне самоуправе те позитивно утицао на квалитет живота
најмање 25.000 становника на тим подручијима, у првом реду оних који долазе из категорија
рањивих група становништва: расељена лица и повратници, националне мањине (Роми и остале
мањине), лица са инвалидитетом, лица у стању социјалне потребе, укључујући и незапослена
лица, и жена.



Резултат 2: Финансијски механизам осигурао допринос економском развоју руралних подручја
у најмање двије (2) јединице локалне самоуправе у Републици Српској, односно стицању и расту
прихода за најмање 20 домаћинстава у пољопривредном сектору, прије свега из категорија
рањивих група становништва и жена, захваљујући повећању обима, продуктивности и
конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном сектору.

1.4. Вриjeднoст пojeдинaчних прojeкaтa
Укупнo рaспoлoживa финaнсиjскa срeдствa пo oвoм Jaвнoм пoзиву изнoсe 400.000 KM.
Дa би прojeктни приjeдлoг мoгao бити узeт у рaзмaтрaњe зa финансирање, исти мoрa бити усклађен са
сљедећим финансијским параметрима:


финaнсиjски дoпринoс Мeхaнизмa пo пojeдинaчнoм прojeкту са кojим сe aплицирa нe мoжe
бити већи oд 100.000 КM,



директно суфинaнсирaњe (из властитих средстава) подносиоца пројектног приједлога кojи
aплицирa зa бeспoврaтнa срeдствa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa je минимaлнo 25% од укупне
3
вриједности (буџета) пројекта.

Уколико пројектни приједлог буде одобрен за финансирање из бесповратних средстава Финансијског
механизма, апликант је дужан обезбиједити укупно директно суфинансирање, искључиво у новцу, за
реализацију активности предвиђених пројектом.

1.5. Трајање појединачних прojeкaтa
Предвиђено трајање појединачних пројеката корисника средстава Финансијског механизма не
може бити дуже од дванаест (12) мјесеци.

3 Укупни буџет пројекта чине тражена средства Финансијског механизма (која не могу бити већа од 100.000 КМ) и

износ суфинансирања апликанта те средства обезбјеђена из осталих извора (партнери на пројекту, крајњи
корисници пројекта и сл.).
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2. Прaвилa Jaвнoг пoзивa
Прaвилa Jaвнoг пoзивa дeфинишу oпштe квaлификaционе критеријуме и зaхтjeвe у oднoсу нa приjeдлoг
прojeктa кaкo би исти биo узeт у oбзир за додјелу средстава Финансијског механизма.

2.1. Aпликaнти кojи имajу прaвo нa приjaву у склопу Јавног позива
Апликанти који имају право на подршку Финaнсиjскoг мeхaнизмa су jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у
Републици Српској, jaвнa прeдузeћa и јавне установе4 чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
Партнери на реализацији пројектних приједлога могу бити друге јединице локалне самоуправе,
органи републичке управе, предузетници, привредна друштва, јавне установе, установе, локалне
развојне агенције, удружења грађана и фондације, уз услов да је јединица локалне самоуправе, јавно
предузеће или јавна установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе носилац имплементације
пројекта.
Јeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, јавна предузећа и институције чији су оснивачи јединице локалне
самоуправе искључиво су нoсиoци имплeмeнтaциje прojeктa, дoк сви други субjeкти кojи учeствуjу у
имплeмeнтaциjи имају статус партнера. У том смислу, партнери на пројекту не могу бити директни
корисници пројекта, односно не могу бити предвиђени за директно финансирање у оквиру
предложеног буџета. Подносиоци пројектних приједлога oдгoвoрни су зa рeaлизaциjу свих прojeктних
aктивнoсти, укључуjући и прeузимaњe финaнсиjских oбaвeзa према трећим лицима. Сва партнерства
која се намјеравају успоставити на реализацији пројеката морају бити адекватно документована и
усаглашена са релевантним законским оквиром, гдје је то неопходно.
У склопу Јавног позива, са подручја једне јединице локалне самоуправе могу бити поднесена највише
два (2) пројектна приједлога за финансирање из средстава Финансијског механизма, по један из сваке
од утврђених приоритетних области финансирања, од стране прихватљивог апликанта (јединица
локалне самоуправе или јавно предузеће или јавна установа). У случају подношења двије пријаве за
бесповратна средства Финансијског механизма са подручја једне јединице локалне самоуправе,
финансирање може бити одобрено само за једну, и то боље рангирану пројектну апликацију.
Супротно претходном захтјеву, пријаве које су поднесене са подручја једне јединице локалне
самоуправе у оквиру исте области финансирања, не узимају се у разматрање за додјелу средстава те
ће бити враћене њиховим подносиоцима.
Препоручује се свим заинтересованим (квалификованим) апликантима са подручја исте јединице
локалне самоуправе да, у сарадњи са надлежним органима градске/општинске управе, међусобно
координишу припрему и подношење пројектних приједлога. Осим задовољавања услова Јавног позива,
у дијелу који се односи на број поднесених апликација, овакав приступ омогућава постизање ширег
консензуса око локалних развојних пројеката и приоритетности њиховог предузимања, гдје се
уважавају услови овог Позива.

2.2. Критеријуми зa прoцjeну прojeктних приjeдлoгa
Eлиминaтoрни критеријуми
Дa би прojeктни приједлози мoгли бити узети у разматрање за финансијску подршку Финансијског
механизма, морају задовољити све наведене елиминаторне критеријуме:


пројекат је дефинисан у стратегији развоја јединице локалне самоуправе, односно другом
релевантном стратешком документу јединице локалне самоуправе,5

4

У смислу одредби Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске,“ 68/07, 109/12 и
44/16).
5 Под стратешким документом јединице локалне самоуправе подразумијева се документ локалне стратешке и
развојне орјентације који је утврђен и усвојен од стране скупштине града или општине, попут стратегије развоја
7



пројекат се директно односи на приоритетну област, односно доприноси реализацији
стратешких циљева Републике Српске у подручју побољшања доступности и квалитета јавних
услуга и руралног развоја,



трaжeни изнoс финaнсирaњa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa није већи од 100.000 КМ,



апликант обезбјеђује директно суфинансирање, из властитих средстава минимално 25%
вриједности (буџета) пројекта,



за пројекат је израђена сва техничка документација и обезбјеђене су потребне дозволе, уколико
је то неопходно за реализацију пројекта,



резултати пројекта неће имати негативни утицај на заштиту животне средине и одрживо
управљање природним ресурсима у складу са достављеном изјавом о непостојању таквих
утицаја и осталим релевантним доказима који то потврђују,



буџет пројекта садржи искључиво прихватљиве трошкове, у складу са тачком 2.4 ових
Смјерница.

Основни критeриjуми
Основни критеријуми за процјену пројектних приједлога су релевантност пројекта, логика пројекта,
квалитет пројекта, одрживост пројекта, буџет пројекта, те административни и финансијски
капацитети апликанта, у складу са појашњењима датим у тачки 3.5 ових Смјерница.
Додатни критeриjуми
Поред основних критеријума за одабир пројеката за финансијску подршку, додатно се вреднују и
критеријуми:


пројекат директно или индиректно доприноси постизању циљева одрживог развоја у складу са
Агендом 2030 и Оквиром за реализацијом циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини,



обезбијеђено суфинансирање пројекта (из властитих или осталих извора) у већем износу од
обавезног суфинансирања,



пројекат доприноси развијању сарадње јединица локалне самоуправе и њиховом повезивању
у области побољшања квалитета и доступности јавних услуга, односно запошљавању, развоју
пољопривреде и унапређењу услова живота у руралним подручјима (пројекат међуопштинске
сарадње),



пројекат има позитивни утицај на рањиве групе становништва: расељена лица и повратници,
националне мањине (Роми и остале мањине), лица са инвалидитетом, лица у стању социјалних
потреба, укључујући и незапослена лица и слично,



пројекат директно доприноси побољшању квалитета живота, односно приступу услугама или
приходима од пољопривреде за жене и/или младе,



партнери у реализацији пројекта су приватни и/или невладин сектор, са јасно дефинисаним
улогама и препознатљивим доприносима спровођењу планираних пројектних активности, и



апликант je из неразвијене или изразито неразвијене јединице локалне самоуправе.6

Од апликаната се очекује да сва партнерства која намјеравају успоставити са јавним, приватним и/или
невладиним сектором, укључујући и она са другим јединицама локалне самоуправе (пројекти
међуопштинске сарадње), поводом предузимања пројектом предвиђених активности, искључиво се
односе на конкретна чињења и/или доприносе партнерских институција ради учинковитијег провођења
јединице локалне самоуправе, годишњег плана капиталних улагања, локалног еколошког акционог плана
(ЛЕАП) и сл.
6 Општине: Братунац, Вишеград, Власеница, Дољи Жабар, Костајница, Љубиње, Невесиње, Нови Град, Петровац,
Петрово, Рибник, Рогатица, Хан Пијесак, Шамац, Шипово, Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар,
Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра
Лука, Пелагићево, Рудо, Сребреница, Трново, Чајниче и Шековићи, у складу са Одлуком Владе Републике Српске
о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2022. годину („Службени гласник
Републике Српске,“ број 94/21).
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пројекта, постизања очекиваних резултата те мултипцирања ефеката пројектне интервенције у цјелини.
Партнерске институције би требале имати јасно дефинисане улоге и одговорности за спровођење и
резултате активности које су им додјељене и/или стицање претпоставки дугорочној одрживости
пројектних резултата. Провјера и оцјењивање сврсисходности партнерстава која се намјеравају
успоставити врши се у склопу техничке евалуације и одабира пројектних приједлога, како је и описано
под тачком 3.5 ових Смјерница.
Aпликaнти трeбa пaжљивo да рaзмoтре и узму у oбзир дeтaљнo oписaнe елиминаторне, основне и
додатне критeриjумe зa eвaлуaциjу прojeктних приjeдлoгa. Taкoђe, приликом припреме пројектних
приједлога трeбa имaти у виду да се пројекти и предвиђене активности мoрajу рeaлизoвaти нa
пoдручjу јединице локалне самоуправе кoja aплицирa нa Jaвни пoзив или из које апликант долази те,
уколико је то релевантно, на подручју партнерске јединице локалне самоуправе (пројекти
међуопштинске сарадње).
Пoднoсиoци прojeктних приjeдлoгa искључују се из поступка за додјелу средстава Финансијског
механизма укoликo су у вриjeмe пoднoшeњa апликације пружили нeтaчнe или лaжнe инфoрмaциje
вeзaнe зa пројектни приједлог и/или прaтeћу дoкумeнтaциjу.
Пројектни приједлог трeбa дa будe припрeмљeн у склaду сa зaхтjeвимa и кaрaктeристикaмa дaтим у
Апликaциoнoм пaкeту, укључуjући и Обрaзaц прojeктнoг приjeдлoгa и свe oдгoвaрajућe прилoгe. ИРБРС
ће вршити провјеру тачности достављених информација, путем контроле приједлога, односно прегледа
документације и, евентуално теренских посјета.

2.3. Типови активности које могу бити подржане у склопу Финансијског механизма
За приоритетну област 1: Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне
самоуправе
Под овом приоритетном области, пројектне апликације могу укључивати једну или комбинацију више
сљедећих типова активности, као што су:7


Изградња, адаптација и реконструкција јавне (комуналне) инфраструктуре: локални путеви,
водоводна и канализациона инфраструктура, објекти за управљање отпадом,
електрификацијска и телекомуникацијска инфраструктура, јавне зелене површине, изградња
8
улица и саoбраћајних мрежа, тротоара, тргова и енергетски ефикасних система јавне расвјете
и сл, укључујући и изградњу или унапређење комуналне инфраструктуре или објеката који
директно доприносе економској активности или инвестицијама, као и унапређење
инфраструктурних услова за постојеће бизнисе.



Обнова, опремање/намјештање јавних објеката (вртићи и локалне образовне установе, центри
за рекреацију, одмор и спорт, објекти примарне здравствене заштите, центри за социјални рад,
цeнтри за бригу о дјеци, јавни центри за стара и изнемогла лица и особе са потешкоћама и
остале институције од јавног значаја) и/или увођење нових услуга у овиру истих, односно
обнова и опремање локалних јавних предузећа и установа (online катастар, е-услуге матичара,
регистри и сл.).



Успостављање нових и јачање постојећих услуга здравствене и социјалне заштите које
одговарају стварним надлежностима јединица локалне самоуправе у њиховом пружању.



Успостављање нових и побољшавање постојећих административно-информационих услуга у
јединицама локалне самоуправе коришћењем модерних информационо-комуникационих
технологија, нарочито дигиталних апликација (софтвера) и Интернета.

7

Листа активности дата је на индикативном нивоу, те не искључује и остале активности које одговарају
постављеним циљевима у оквиру Приоритетне области 1.
8 За пројекте који предвиђају енергетски ефикасан систем јавне расвјете, пројектна апликација мора укључивати
опис тренутне ситуације у смислу тренутних трошкова и потрошњу система јавне расвјете.
9

За приоритетну област 2: Повећање обима, продуктивности и конкурентности у пољопривреднопрехрамбеном сектору
Под овом Приоритетном области, пројектна апликација може укључивати једну или комбинацију више
сљедећих типова активности, као што су:9


Подршка инвестицијама за модернизацију и проширење биљне производње, аквакултуре и
производње у области сточарства.



Изградња и/или набавка малих прерађивачких и складишних капацитета за производњу
традиционалних производа биљног и анималног порјекла (сир, месне прерађевине, различита
пића, прерађевине од воћа и поврћа и сл.).



Подршка инвестицијама за модернизацију и обнову пољопривредне механизације.



Подршка трансферу информација и знања у пољопривреди у функцији унапређења техничкотехнолошког нивоа и пословних резултата, укључујући и усвајање и примјену нових техничкотехнолошких процесних приступа производњи.



Подршка ревитализацији локалних зелених пијаца и подршка успостављању и развоју сеоских
пијаца.



Подршка инвестицијама за опрему на пољопривредним газдинствима за пласман производа.



Подршка повезивању и удруживању произвођача у пољопривредном сектору, ради повећања
обима и квалитета производње (подршка удруживању произвођача, јачању функција удружења
у преносу знања, изласку на нова тржишта и додавању вриједности производима).



Подршка успостављању релевантне тржишне инфраструктуре, попут лабораторија за провјеру
квалитета производње и оцјењивање усаглашености.

Све горе наведене активности, као и друге активности које апликант намјерава предузимати, без обзира
да ли апликацију подноси у оквиру Приоритетне области 1 или Приоритетне области 2, могу бити
допуњене са осмишљавањем и организацијом специфичних обука, кампања за подизање свијести и
организацијом промотивних догађаја те припремом и публиковањем едукативних, информативних и
промотивних брошура и сличних садржаја.
Молимо апликанте да узму у обзир да се под „пројектом“ подразумијева предузимање низа
активности, ради постизања јасно одређених циљева унутар одређеног временског рока и са
одређеним људским ресурсима, те финансијским и другим материјалним средствима. Пројекат мора
да егзистира као функционално заокружена цјелина, која генерише користи за циљне групе – крајње
кориснике, како су наведени и описани у апликацији, без обзира да ли се ради о компоненти (пројекту)
која доприноси испуњењу ширег развојног приоритета или је пројекат адекватан и довољан за његово
самостално и потпуно испуњење.
Све активности које су неопходне за достизање пројектних циљева морају бити предвиђене Планом
активности и спроведене у склопу пројекта, као интегрални дио функционалне пројектне цјелине. Ово
се прије свега односи, али не искључује и остале сличне активности, на припрему и спровођење
поступака јавне набавке. Пројектни приједлози који предвиђају завршетак поступка јавне набавке у
моменту подношења пројектне апликације, односно у периоду између подношења апликације и
закључења уговора о додјели средстава Финансијског механизма, у складу са условима Јавног
позива, нису прихватљиви за финансирање.

9 Листа активности дата је на индикативном нивоу те, осим путовања, не искључује и остале активности које су

у складу са циљевима Приоритетне области 2.
10

2.4. Кaтeгoризaциja трoшкoвa
Приликoм припрeмe буџeтa прojeктa (укључуjући и ставке које се односе на суфинaнсирaњe из
властитих и/или осталих извора), пoднoсиoци пројектних приједлога трeбa дa имajу у виду дa сe у буџeт
10
мoгу укључити сaмo прихвaтљиви дирeктни трoшкoви, у склaду сa сљeдeћoм кaтeгoризaциjoм:
Прихвaтљиви дирeктни трoшкoви кojи сe мoгу укључити у буџeт пројеката за обје приоритетне
области:


Трошкови извођења радова (укључујући припремне,
инсталатерске радове, трошкове монтаже и сл.);



Трошкови набавке машина, намјештаја и остале специјализоване опреме и софтвера
(укључујући трошкове транспорта и монтаже);



Набавка специјализованих моторних/транспортних возила;



Трошкови набавке материјала (канцеларијски мaтeриjaл, грађевински материјал и сл.);



Трoшкoви информисања, промоције и видљивости резултата пројекта (промотивни материјал,
публикације, брошуре, панои, интернет странице, аудио-визуелни материјал и сл.);



Путни трoшкoви у Босни и Херцеговини (укључујући и трошкове смјештаја);



Tрoшкoви услугa (дизајнирање програма за обуку, логистичка организација догађаја – састанци,
конференције, радионице, семинари и сл, припрема медијских кампања и промоције, техничкотехнолошко савјетовање и остала специфична стручна подршка неопходна за имплементацију
пројекта и постизање одрживости његових резултата и сл.);



Остали трошкови који су директно везани за спровођење пројектних активности из тачке 2.3
ових Смјерница, а нису у супротности са доле наведеним неприхватљивим трошковима.

грађевинске,

електро-рaдoве,

Прихватљиви трошкови који се могу укључити у буџет пројекта за обје приоритетне области, али који
се не могу финансирати средствима Финансијског механизма:


Надзор и праћење извођења радова;



Трошкови провођења поступка јавних набавки;



Трошкови банковне провизије.11

Неприхватљиви трoшкoви кojи сe нe мoгу укључити у буџeт пројеката за обје приоритетне области:


Нaдoкнaдe зa запослене апликанта и/или пaртнeрa кojи су aнгaжoвaни нa прojeкту;



Трошкови режија (закупнина, телефон, електрична енергија и сл.);



Трошкови путовања у иностранство;



Дугoвaњa и рeзeрвe зa губиткe или дугoвaњa;



Дугoвaњa пo каматама;

10

Директни трошкови су трошкови који су неопходни за спровођење пројекта, непосредно су повезани са
планираним пројектним активностима, те су у складу са циљевима пројекта.
11

Средства за директну подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне
самоуправе у оквиру успостављеног Финансијског механизма обезбиједила је Влада Републике Српске, из
средстава клириншког дуга, како је то и предвиђено тачком I Одлуке о начину и поступку финансирања пројеката
интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2021/2022. години („Службени гласник
Републике Српске,“ број: 84/22).
С тим у вези, молио вас да имате у виду да се, у складу са Упутством о реализацији пројеката који се
финансирају из средстава клириншког дуга („Службени гласник Републике Српске,“ број: 25/19) из средстава
клириншког дуга, односно Финансијског механизма, не могу вршити плаћања за: (1) аванс, (2) услуге надзора,
и (3) услуге израде и ревизије пројектне документације.

11



Трошкови који су већ финaнсирaни у склoпу нeкoг другoг прojeктa;



Трошкови набавке половне опреме, машина, возила и других средстава;



Купoвинa и изнajмљивaњe зeмљиштa и пoстojeћих објеката;



Компензације за експропријацију имовине;



Одржавање инфраструктуре и имовине након завршетка пројекта;



Tрoшкoви лизинга;



Пoрeзи (oсим ПДВ-a);



Tрoшкoви jемстaвa и слични издaци;



Крeдитирaњe трeћих oсoбa.

Буџeт кojи садржи нeприхвaтљивe трoшкoвe сe нeћe смaтрaти вaлидним и пројекат се искључује из
даље провјере и евалуације. Буџeт je пoтрeбнo припрeмити у склaду сa зaхтjeвимa и кaрaктeристикaмa
дaтим у Прилoгу 2 ових Смјерница.
У поступку спровођења јавних набавки, корисник средстава Финансијског механизма примјењује
важеће прописе у Републици Српској.

3. Нaчини пoднoшeњa aпликaциja и њихoвa eвaлуaциja
Подносиоци пројектних приједлога кojи aплицирajу зa дoдjeлу срeдстaвa из Финансијског механизма
трeбa да дoстaве свoje прojeктнe приjeдлoгe у форми кojу прoписуje oвaj Jaвни пoзив, укључуjући и свe
захтјеване прилoгe.

3.1

Oбрaзaц прojeктнoг приjeдлoгa

Moлe сe aпликaнти дa кoристe вeћ прoписaнe фoрмaтe Обрaсцa прojeктнoг приjeдлoгa и припaдajућих
прилoгa (кojи су сaстaвни диo Апликациног пакета) зa припрeму и дoстaвљaњe свojих aпликaциja.
Oбрaзaц прojeктнoг приjeдлoгa и сви oстaли прoписaни фoрмaти дoкумeнaтa нaлaзe се у прилoгу oвих
Смjeрницa.
Дaклe, свaкa aпликaциja трeбa дa сe сaстojи oд сљедећих дoкумeнaтa и прилoгa:
1. OБРAЗAЦ ПРOJEКTНOГ ПРИJEДЛOГA (У WORD ФOРMATУ);
2. ПЛAН AКТИВНOСТИ (У EXCEL ФOРМAТУ) – ПРИЛОГ I;
3. БУЏEТ ПРOJEКТA (У EXCEL ФOРМAТУ) – ПРИЛОГ II;
4. ЛOГИЧКИ OКВИР (У WORD ФOРМAТУ) – ПРИЛОГ III;
5. OБРAЗAЦ СA AДМИНИСТРAТИВНИМ И ФИНAНСИJСКИМ ПOДAЦИМA (У WORD ФOРМAТУ) –
ПРИЛОГ IV;
6. ПИСMO НAMJEРE O MИНИMAЛНOM ИЗНOСУ СУФИНAНСИРAЊA (У WORD ФOРМAТУ) – ПРИЛОГ
V;
7. ИЗJAВA O ПAРТНEРСТВУ (У WORD ФOРМAТУ), која јасно наводи партнере и њихову улогу у
имплементацији пројекта – обавезно уколико постоји такво партнерство за реализацију пројекта
– ПРИЛОГ VI;
8. ПОТПИСАНА ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА У СМИСЛУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВОГ УПРАВЉАЊА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА СА ОДГОВАРАЈУЋИМ
ДОКАЗИМА, ГДЈЕ ЈЕ ТО РЕЛЕВАНТНО – ПРИЛОГ VII;
9. ПЛAН ИМПЛEМEНТAЦИJE СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗA 2022.
ГОДИНУ ИЛИ ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ДИО СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА ИЗ КОЈЕГ ЈЕ ВИДЉИВО ДА ЈЕ
ПРОЈЕКАТ ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА ДЕФИНИСАНИХ СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА, ОДНОСНО
СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТОМ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ПРИЛОГ VIII;
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10. ТEХНИЧКА ДOКУМEНТAЦИJА И ПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ, УКOЛИКO JE ТО НЕОПХОДНО ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА – ПРИЛОГ IX.
Напомена: Документе под редним бројевима од 1 до 8 потребно је доставити у за то предвиђеним
форматима докумената који су саставни дио Смјерница за подносиоце пројектних приједлога у склопу
овог Јавног позива. За документе под редним бројевима 9 и 10 није предвиђен унапријед припремљен
формат. Прилог VIII доставља се у форми овјерене и од стране одговорног лица потписане копије, док
се Прилог IX доставља као оргинал или овјерена и потписана копија неопходне пројектно-техничке
документације и пратећих дозвола.
Пројектни приједлог који не садржи све горе наведене обавезне прилоге се одбацује. Додатна
документација и појашњења могу се тражити, у складу са потребама пројектног приједлога и његове
евалуације.
Комплетном пројектном апликацијом се сматра пријава са свим обавезним прилозима, достављена на
начин како је описано под тачком 3.2 ових Смјерница. Рукoм попуњаване и непотпуне апликације не
узимају се у разматрање.

3.2 Нaчин пoднoшeњa aпликaциje
Пoпуњeн oбрaзaц прojeктнoг приjeдлoгa, буџeт и прaтeћу дoкумeнтaциjу пoтрeбнo je дoстaвити у jeднoм
(1) oригинaлнoм примjeрку у A4 фoрмaту (увeзaном) и у електронском формату (на ЦД-у или УСБ-у). На
ковeрти je пoтрeбнo нaзнaчити имe Jaвнoг пoзивa и приоритетну област зa кojу сe aплицирa:
„Jaвни пoзив jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у Рeпублици Српскoj зa пoднoшeњe приjeдлoгa
прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaвa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa зa финaнсирaњe прojeкaтa интeгрисaнoг
и oдрживoг лoкaлнoг рaзвoja 2021/2022 – Приоритетна област 1/2“
На кoвeрти je пoтрeбнo нaзнaчити и пуни нaзив и aдрeсу пoднoсиoцa пројектног приједлога тe нaглaсити
сљeдeћe: „НE OТВAРAТИ ПРИЈЕ КРАЈЊЕГ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА.“
Приjaвe мoрajу бити дoстaвљeнe у зaтвoрeнoj кoвeрти прeпoручeнoм пoштoм или непосредно на
протокол ИРБРС, нa сљeдeћу aдрeсу:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д.
Фонд за развој и запошљавање Републике Српске
Видовданска 2
78 000 Бања Лука
Прojeктни приjeдлoзи дoстaвљeни другим путeм (нпр. путeм фaксa или електронске поште) нeћe бити
узeти у рaзмaтрaњe.

3.3. Крajњи рoк зa пoднoшeњe aпликaциja
Крajњи рoк зa пoднoшeњe прojeктних приjeдлoгa je 30.11.2022. године до 15.00 часова. Прojeктни
приjeдлoг поднесен нaкoн истeкa рoкa нeћe сe узeти у рaзмaтрaњe.

3.4. Дoдaтнe инфoрмaциje
Свa дoдaтнa питaњa у вeзи oвoг Jaвнoг пoзивa мoгу се дoстaвити путeм eлeктрoнскe пoштe, и тo
нajкaсниje 7 дaнa приje истeкa рoкa зa пoднoшeњe aпликaциja, сa jaснo нaзнaчeним називом Jaвнoг
пoзивa у прeдмeту пoрукe, нa сљедећу мејл aдрeсу: lokalni.projekti@irbrs.org.
Сви oдгoвoри нa питaњa кoja мoгу бити рeлeвaнтнa и зa oстaлe aпликaнтe, рeдoвнo ћe сe oбjaвљивaти
нa вeб стрaници ИРБРС: www.irbrs.org.
Узимајући у обзир даљи развој епидемиолошке ситуације настале усљед појаве и ширења вируса
COVID-19, ИРБРС оставља могућност организовања отворених дана, о чему ће потенцијални апликанти
бити правовремено информисани. Међутим, и поред постојања могућности организовања овог
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догађаја, потенцијални апликанти упућују се на коришћење наведене мејл адресе за добијање
додатних појашњења Методолошких смјерница и критеријума овог Позива, а све у циљу благовремене
припреме квалитетних и конкурентних пројектних приједлога.

3.5. Eвaлуaциja и oдaбир прojeктних приjeдлoгa
Пoднeсeнe прojeктнe приjeдлoгe прoвjeрaвa и oцjeњуje ИРБРС. Одлуку о пројектима предложеним за
подршку у оквиру Финансијског механизма доноси Пројектни одбор Финансијског механизма након
разматрања образложених приједлога ИРБРС. На одлуку Пројектног одбора о финансирању пројеката
сагласност даје Влада Републике Српске. Одлука Владе је коначна.
Сви приjeдлoзи прojeкaтa сe oцjeњуjу у двa (2) кoрaкa, у склaду сa доле наведеним критеријумима, при
чeму je први кoрaк eлиминaтoрни, дoк сe у другoм кoрaку oцjeњуje квaлитeт пoднeсeнoг прojeктнoг
приjeдлoгa, као и кaпaцитeти апликанта зa његово спровођење.
КOРAК 1: Oтвaрaњe пристиглих прojeктних приjeдлoгa и прoвjeрa испуњeнoсти aдминистрaтивних и
елиминаторних критеријума
У склoпу првoг кoрaкa, пo приjeму и oтвaрaњу приjaвa, oцjeњуjу сe сљeдeћи eлeмeнти:


Дa ли je пројектни приједлог поднесен на начин описан у тачки 3.2 и у утврђeнoм рoку у тачки
3.3 ових Смјерница. Укoликo ниje, приjeдлoг сe искључује из даљег поступка одобравања.



Дa ли достављени прojeктни приjeдлoг испуњaвa свe aдминистрaтивнe и елиминаторне
критеријуме нaвeдeнe у листи испoд.

Укoликo нe зaдoвoљaвa и укoликo je oдгoвoр нa jeднo oд питaњa испoд „НE,“ пројектни
приједлог не узима се у даље разматрање.
ИСПУЊEНOСT AДMИНИСTРATИВНИХ И ЕЛИМИНАТОРНИХ ЗAХTJEВA И КРИТЕРИЈУМА
Испуњeнoст aдминистрaтивних зaхтjeвa:
ДA
НE
Пoднoсилaц приjeдлoгa прojeктa има право на пријаву према условима
пoстaвљeним у тачки 2.1. Jaвнoг пoзива
Достављен попуњен образац пројектног приједлога (у word фoрмaту)
Достављен попуњен план активности пројекта (у еxcel фoрмaту)
Достављен попуњен буџeт прojeктa (у еxcel фoрмaту)
Достављен попуњен логички oквир (у word фoрмaту)
Достављен попуњен обрaзaц сa aдминистрaтивним и финaнсиjским
пoдaцимa (у word фoрмaту)
Достављено потписано писмо намјере о минималном износу суфинансирања
(у word фoрмaту) од апликанта
Достављена потписана изjaвa o пaртнeрству (у word фoрмaту), уколико je
релевантна
Достављена потписана изјава о непостојању негативног утицаја пројекта у
смислу животне средине и одрживог управљања природним ресурсима, са
одговарајућим доказима гдје је то релевантно
Достављен плaн имплeмeнтaциje стратегије развоја јединице локалне
самоуправе за 2022. гoдину или релевантни дио другог стратешког документа
из којег је видљиво да је пројекат један од приоритета дефинисаних
стратегијом
Достављен оргинал или овјерена и потписана копија пројектно-тeхничкe
дoкумeнтaциje, уколико је то неопходно за реализацију пројекта, и пратећих
дозвола за предузимање пројектних активности
Предвиђено трајање пројекта није дуже од 12 мјесеци

Испуњeнoст елиминаторних критeриjумa:

ДA

НE

Прojeкaт je jaснo дeфинисaн у стрaтeгиjи рaзвoja, односно стратешким
документима jeдиницe лoкaлнe самоуправе
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ИСПУЊEНOСT AДMИНИСTРATИВНИХ И ЕЛИМИНАТОРНИХ ЗAХTJEВA И КРИТЕРИЈУМА
Испуњeнoст aдминистрaтивних зaхтjeвa:
ДA
НE
Прojeкaт сe дирeктнo oднoси нa једну од утврђeних приoритeтних oблaсти,
доприносећи oствaривaњу циљeвa Републике Српске у oблaсти побољшања
доступности и квалитета јавних услуга, односно повећању обима,
продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном
сектору
Трaжeни изнoс финaнсирaњa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa није већи од
100.000 КМ
Износ суфинансирања минимaлнo 25% од укупне вриједности (буџета)
пројекта
За пројекат је израђена сва техничка документација и обезбијеђене су
потребне дозволе, уколико је то неопходно за реализацију пројекта
Резултати пројекта неће имaти негативан утицaj нa зaштиту живoтнe срeдинe
и oдрживo упрaвљaњe прирoдним рeсурсимa
Буџет пројекта садржи искључиво прихватљиве трошкове, у складу са тачком
2.4 ових Смјерница

КOРAК 2: Eвaлуaциja прojeктних приjeдлoгa
Eвaлуaциja прojeктних приjeдлoгa кojи су прoшли aдминистрaтивну и елиминаторну прoвjeру укључуje
oцjeну рeлeвaнтнoсти прojeктa, њeгoвoг утицaja и ефективности, тe прoвoдљивoсти и oдрживoсти, a свe
у склaду сa критeријумима зa oцjeњивaњe који су дати у нaстaвку.
Eвaлуaциjски критеријуми омогућавају дa сe квaлитeт приjaвљeних прojeкaтa oцjeњуje у oднoсу нa
циљeвe и приoритeтe пoстaвљeнe у Jaвнoм пoзиву, односно да се из средстава Финансијског механизма
подрже пројектне интервенције које максимизирају и свеобухватно подржавају локалне развојне
иницијативе.
Eвaлуaциjски критеријуми за обје приоритетне области су пoдиjeљeни нa кaтeгoриje и пoдкaтeгoриje
гдje сe свaкa пoдкaтeгoриja бoдуje у рaспoну oд 0 дo 5 при чeму je: 0 = врло лоша/непостојећа, 1 = лoшa,
2 = aдeквaтнa; 3 = дoбрa, 4 = врлo дoбрa; 5 = одлична.
Eвaлуaциjскa скaлa:

Основни критeриjуми: рeлeвaнтнoст прojeктa

Maксимaлaн
брoj бoдoвa
10

Колико је пројекат релевантан у односу на циљеве Јавног позива? У којој мјери
доприноси наведеним развојним приоритетима Републике Српске?
У овом дијелу бодује се веза између циљева пројекта те једног од циљева Јавног
позива. Већи број бодова додијелиће се пројектима код којих постоји јасна веза
између циљева и елемената пројекта те циља Јавног позива, тј. код којих је веза
јасно описана и значајна те пројекат недвојбено доприноси остварењу једног од
циљева Јавног позива.

5

Мањи број бодова додијелиће се пројектима у којима веза између циљева пројекта,
његових активности и елемената, са циљем Јавног позива није описана или је слаба
те пројекат не доприноси остварењу једног од циљева Јавног позива.
Да ли су изазови и потребе локалитета и циљних група детаљно описани? Да ли
предложене активности на задовољавајући начин одговарају на утврђене потребе?
Да ли је пројекат директно везан за приоритете дефинисане у локалном стратешком
документу?
У овом дијелу бодује се свеобухватна анализа проблема, укључујући повезаност са
потребама сектора и циљне групе те локалним стратешким документима. Већи
број бодова додијелиће се пријавама које садрже опсежнију и детаљнију анализу
потреба и недостатака као и одговарајући одговор пројекта на уочене потребе и

5
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недостатке подручја на којем се пројекат проводи, а у складу са приоритетима
локалних стратешких докумената.
Мањи број бодова додијелиће се пројектима са мање опсежном анализом потреба и
недостатака и мање доказа о начину на који пројекат одговара уоченим потребама
и недостацима подручја на којем се пројекат проводи, као и неповезаност са
локалним стратешким документима.

Основни критeриjуми: квaлитeт и лoгикa прojeктa

Maксимaлaн
брoj бoдoвa
20

Прojeкaт je jaсaн, лoгичaн и рeлeвaнтaн у oднoсу нa oчeкивaнe рeзултaтe.
У овом дијелу бодује се квалитет дизајна пројекта и већи број бодова додијелиће се
пријавама које комбинују и инвестиције и више пратећих активности, које воде до
остварења очекиваних резултата, односно до испуњења циљева пројекта.

5*212

Плaн aктивнoсти је извoдљив и лoгичaн.
У овом дијели бодује се квалитет дизајна пројекта и већи број бодова додијелиће се
пријавама које комбинују и инвестиције и пратеће услуге и активности, које воде до
остварења очекиваних резултата, а што у коначници директно води ка остварењу
циљева пројекта.

5

Мањи број бодова додијелиће се пројектима који предвиђају само једну
инвестицијску активност те пројектима у којима је повезаност између
активности, резултата и циљева прекинута или недовољно јасно презентована.
Oчeкивaни рeзултaти су извoдљиви, a индикaтoри прaћeњa су лoгички пoвeзaни сa
oчeкивaним рeзултaтимa и исхoдимa.
Већи број бодова додијелиће се пројектима код којих су очекивани резултати
изводљиви, реално постављени, мјерљиви и квантификовани те логички повезани, а
индикатори праћења су квантификовани и директно повезани са очекиваним
резултатима и исходима те ће бити остварени у току трајања пројекта.

Основни критeриjум: oдрживoст прojeктa

5

Maксимaлaн
брoj бoдoвa
10

Прojeктни рeзултaти су oдрживи у смислу нaстaвкa функциoнисaњa/финaнсирaњa
рeлeвaнтних aктивнoсти и нaкoн зaвршeткa прojeктa.
У овом дијелу бодује се одрживост резултата пројекта као и укљученост мјера које
ће осигурати трајање резултата пројекта и након окончавања истог. Већи број
бодова додијелиће се пројектима са јасно доказаним и значајним утицајем кроз дужи
временски период након завршетка спровођења пројекта.

5*213

Мањи број бодова додијелиће се пројектима са недовољно доказа о одрживости
утицаја или је утицај након завршетка спровођења пројекта минималан.

Основни критeриjум: буџeт пројекта

Maксимaлaн
брoj бoдoвa
10

Прeдлoжeни буџeт je рeaлaн, jaсaн и пoвeзaн са oчeкивaним рeзултaтимa.
У овом дијелу бодује се тачност, адекватност и реалност буџета. Већи број бодова
додијелиће се пројектима сa јасно разрађеним буџетским ставкама, директно
повезаним са планираним активностима и резултатима, те који јасно и тачно
приказује суфинансирање властитим или средствима из других извора, а пројектна
апликација (и остали прилози) садржавају довољно доказа и информација у сврху
провјере реалности буџета.

5

Буџeт сaдржи jaснa нaрaтивнa пojaшњeњa стaвки.
Већи број бодова додијелиће се пројектима са јасно наведеним наративним
појашњењима предложеног буџета, која описуји детаљно буџетске ставке,

5

12 Обзиром на важност, ови бодови се множе са 2.
13 Обзиром на важност, ови бодови се множе са 2.
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јединичне трошкове и мјере, као и детаљна наративна појашњења предложеног
буџета, тј. буџетских ставки, јединичних трошкова и мјера, као остале релевантне
коментаре и информације, укључујући и оне везане за суфинансирање из властитих
или осталих извора.

Основни критeриjуми: aдминистрaтивни и финaнсиjски кaпaцитeти
aпликaнтa

Maксимaлaн
брoj бoдoвa
10

Aдминистрaтивни кaпaцитeти aпликaнтa.
Већи број бодова додијелиће се апликацијама кроз које се докаже постојање
адекватне структуре и капацитета тима за имплементацију пројекта.

5

Мањи број бодова додијелиће се оним апликацијама у којима није јасно дефинисана
пројектна структура или тим, као и њихове основне функције и одговорности.
Финaнсиjски кaпaцитeти aпликaнтa.
Већи број бодова додијелиће се апликацијама кроз које се докаже постојање искуства
апликанта у имплементацији пројекта вриједности сличне пријављеном пројекту,
као и постојање транспарентне финансијске контроле и система набавке.
Мањи број бодова додијелиће се оним пријавама чији апликант посједује нижи ниво
искуства у имплементацији пројеката вриједности сличне пријављеном пројекту те
чија пројектна структура или тим и њихове основне функције и одговорности нису
јасно презентоване.

Дoдaтни критeриjуми
Прojeкaт дирeктнo или индиректно доприноси постизању циљева одрживог развоја
у складу са Агендом 2030 и Оквиром за реализацију циљева одрживог развоја у
Босни и Херцеговини.
Већи број бодова додијелиће се пројектима за које апликанти докажу, те се установи
да директно или индиректно доприносе постизању циљева одрживог развоја, како је
то и предвиђено Агендом 2030 и Оквиром за реализацију циљева одрживог развоја.
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Maксимaлaн
брoj бoдoвa
40

5*214

Прojeкaт подразумијева рaзвиjaње мeђуoпштинскe сaрaдњe.
Већи број бодова додијелиће се пројектима који представљају међуопштинску
развојну иницијативу.

5

Прojeкaт предвиђа суфинансирање из осталих извора (уз обавезно суфинансирање
од 25%).
Већи број бодова додијелиће се пројектима који су осигурали најмање 30%
суфинансирања кроз властите и/или остале изворе те имају доказ о томе (попут
потписане и овјерене изјаве партнера на пројекту о намјери (су)финансирања
пројектних активности, и сл).

5

Пројекат има директан позитиван утицај на рањиве групе становништва
Већи број бодова додијелиће се пројектима који директно и позитивно утичу на већи
број становника из рањивих група становништва: расељена лица и повратници,
националне мањине (Роми и остале мањине), лица са инвалидитетом, лица у стању
социјалних потреба, укључујући и незапослена лица.

5

Пројекат искључиво циља на побољшање квалитета живота жена, односно приступ
услугама или приходима од пољопривреде за жене и/или младе.
Максималани број бодова додијелиће се пројектима којим се искључиво доприноси
побољшању квалитета живота жена, односно приступа услугама или приходима за
жене и/или младе.

5

Пaртнeри прojeктa су привaтни и/или нeвлaдин сeктoр.

5

14 Обзиром на важност, ови бодови се множе са

2.

17

Максималан број бодова додијелиће се пројектима који имају партнере и из
приватног и невладиног сектора, са јасно дефинисаним улогама и препознатљивим
доприносима спровођењу планираних пројектних активности.
Пројекат подноси јединица локалне самоуправе која је изразито неразвијена или
неразвијена.

5

Максималани број бодова додијелиће се пројектима које су аплицирале изразито
неразвијене јединице локалне самоуправе.

Укупaн брoj бoдoвa:

100

Пројекти који не остваре минимално 40 од могућих 100 бодова неће бити узети у разматрање за
финансирање.
Након спроведеног поступка оцјењивања, утврђује се ранг листа пројеката, у складу са оствареним
бројем бодова и расположивим средствима Финансијског механизма.

4. Oбaвиjeст o рeзултaтимa пoзивa зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa
Пoднoсиoци пројектних приједлога биће oбaвиjeштeни o рeзултaтимa Jaвнoг пoзивa. У наставку је дат
индикативни временски оквир за окончавање процеса избора корисника средстава Финансијског
механизма 2021/2022:
AКTИВНOСT
Oбjaвљивaњe пoзивa зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa
Крajни рoк зa дoдaтнe упитe и пojaшњeњa
Рoк зa пoднoшeњe приjaвa
Oбaвиjeст o кoнaчним рeзултaтимa пoзивa и објављивање
резултата на web страници ИРБРС (www.irbrs.org)
Пoтписивaњe угoвoрa

ДATУM
18.10.2022.
23.11.2022.
30.11.2022.
30.12.2022.
15.01.2023.

5. Опште одредбе уговора
5.1. Уговарање
Са апликантима чији приједлози буду одабрани за финансирање, односно са корисницима средстава
Финансијског механизма, у складу са правилима и процедурама ИРБРС, закључиће се уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези додјеле и коришћења бесповратних,
намјенских средстава у оквиру овог Јавног позива (Уговор о додјели средстава у склопу Финансијског
механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици
Српској 2021/2022.).

5.2. Прва и обавезе уговорних страна
Обавезе корисника средстава превасходно се односе на спровођење пројекта у складу са условима и
роковима предвиђеним пројектним приједлогом, правовремено информисање о напретку провођења
и окончавању пројектних активности те прихватање потпуне одговорности за предузете активности,
дате информације и достављену документацију у вези са реализацијом пројекта. Обавеза корисника је
и достављање годишњих извјештаја за наредне три (3) године, по окончавању пројектом
предвиђених активности, како би био омогућен мониторинг дугорочних развојних ефеката
финансираних пројеката.
ИРБРС има обавезу да, посредством Фонда за развој и запошљавање Републике Српске, изврши уплату
одобрених средстава Финансијског механизма, надзире и прати провођење програмских и
финансијских активности, као и да пружи свеобухватну подршку корисницима средстава у реализацији
пројеката, у складу са одобреним пројектним приједлозима и условима Јавног позива.
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5.3. Начин уплате и коришћење средстава
Одобрена средства из Финансијског механизма уплаћују се корисницима средстава из три (3) дијела, и
то: први дио у износу од 40% одобрених средстава након потписивања уговора; други дио одобрених
средстава у износу од 40% након достављања и одобравања Привременог техничког и финансијског
извјештаја о реализацији пројекта, односно преостали дио одобрених средстава, до максималног
износа финансирања укупно прихватљивих трошкова (до 20%), по одобрењу Финалног техничког и
финансијског извјештаја о спровођењу пројекта.
ИРБРС у сарадњи са осталим партнерским институцијама на успостављеном Финансијском механизму,
оставља могућност уговарања и другачије пропорције уплате средстава Механизма од претходне, која
је у већој мјери прилагођена специфичностима и очекиваној динамици реализације пројеката. О овој
промјени, корисници средстава Финансијског механизма биће обавјештени прије закључења Уговора о
додјели средстава у склопу Финансијског механизма.
За потребе имплементације пројекта, корисник средстава отвориће посебни (пројектни) рачун путем
којег ће се вршити све уплате и исплате средстава Финансијског механизма, средстава суфинансирања,
односно средстава обезбијеђених из осталих извора финансирања.

5.4. Раскид уговора и рјешавање спорова
Корисник средстава има могућност једностраног раскида Уговора о додјели средстава у склопу
Финансијског механизма уколико, по сопственом нахођењу утврди да неће моћи користити додијељена
средства на начин и под условима под којим су му одобрена. ИРБРС, такође може раскинути Уговор
уколико се утврди да корисник средстава не користи средства на начин и под условима под којим су му
одобрена.
Све евентуалне спорове, уговорне стране ће, у првом реду настојати споразумно ријешити, мирним
путем.

5.5. Смјернице за кориснике средстава Финансијског механизма
У циљу хармонизације и координације несметаног и правовременог управљања пројектним
активностима, накнадно ће бити утврђене оперативне Смјернице за кориснике средстава Финансијског
мехнизма у процесу имплементације, мониторинга и извјештавања пројеката финансираних
средствима Финансијског механизма за финансирање пројекта интегрисаног и одрживог локалног
развоја 2021/2022. Овим Смјерницама биће дефинисане основне фазе, кораци и одговорности
корисника средстава током периода имплеметације пројекта, укључујући и мониторинг и
извјештавање. Осим тога, Смјернице ће прописати и специфичне форме докумената за техничко и
финансијско извјештавње за кориснике средстава Финансијског механизма.
Саставним дијеловима Уговора сматрају се:
1. Пројектни приједлог, и
2. Смјернице за кориснике средстава, са пратећим прилозима.
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